Gud – lad din herlighed
komme over hele jorden
(Salme 57,6)

LMF-Bladet

NR. 5 OKTOBER 2016
1

LMF’s kontor
Finn Kier-Hansen, forretningsfører
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup
Tlf. 41 82 50 22
E-mail: kontor@lmfdanmark.dk
www.lmfdanmark.dk
Girokonto +01< 8000484
LMF’s bestyrelse
Dorthe Skov-Østergaard (formand)
Rødlersvej 37
2990 Nivå
Tlf. 29 46 51 10
E-mail: formand@lmfdanmark.dk
Henrik Nis-Hanssen (næstformand)
Ånumvej 11
6900 Skjern
Tlf. 30 49 18 04

27 96 50 16
50 49 07 84
30 45 04 14
23 44 44 90

LMF-Bladet
Finn Kier-Hansen (ansv. red.)
Adresse mv. se ovenfor
Deadline for artikler til næste
nummer af bladet er den 21. nov.
Tryk: Toptryk, Gråsten
ISSN 1601-6599
2

Velkommen til endnu et nummer af
LMF-Bladet!
Det bliver så det sidste blad med undertegnede som redaktør. Og hvor er
jeg glad for, at der også denne gang er
gode historier at fortælle om, hvad Gud
har gang i – også gennem de missionærer, som LMF har kontakt til.
Lad os sammen bede om, at Gud fortsat vil lade sin herlighed komme over
hele jorden.
Fra næste nummer af LMF-Bladet er
det Finn Kier-Hansen, der har ansvaret.
Tag godt imod ham!
LMF’s nye adresse, og dermed også
LMF-Bladets adresse, fremgår af spalten til venstre.
Flemming Stidsen
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Forsiden: Taktilt legetøj hjælper blinde
børn i undervisningen. Læs side 8.

Hvad nu, når Gud ikke svarer?
Andagt ved Anne Lise Matre

Anne Lise Matre er
missionær i Mali.

Maren blev kun 35 år. Gennem hendes lange
sygdomsperiode var der mange, som bad
om, at hun måtte blive rask. Tre børn sad
tilbage uden mor. Og Marens forældre oplevede deres livs største troskrise: Hvorfor
svarede Gud ikke på vores bøn?
Dette tema rører ved noget af det vanskeligste i vores tro: Hvordan kan vi være
sikre på, at Gud findes? Er Gud almægtig?
Hvorfor svarer han mig ikke? Er han ligeglad med mig?
Temaet berører ikke bare det vanskeligste
i vores tro, det berører også det tungeste i
vores liv. Når Gud ikke svarer, da sidder vi
tilbage med vores smerte, vores sorg, vores
lidelse, vores sygdom.
Det virker ellers så enkelt i Bibelen! – så
enkelt og godt:
»Bed, så skal der gives jer; søg, så skal
I finde; bank på, så skal der lukkes op for
jer. For enhver, som beder, får; og den, som
søger, finder; og den, som banker på, lukkes
der op for.« Matt 7,7-8.
»Hvad I end beder om i mit navn, det vil
jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort
i Sønnen. Beder I mig om noget i mit navn,
vil jeg gøre det.« Joh 14,13-14.

På den ene side må vi ikke tro, at Gud skal
frelse os fra alt muligt ondt og ubehageligt.
For vi lever i en verden, som er præget af
syndefaldet. På den anden side skal vi heller ikke bare godtage, at »livet er nu engang
sådan«, eller at »Gud ville det sådan, han
sendte katastrofen«, og så videre. For Gud
bryder sig om os og vil give os det gode. Det
kan vi stole på.
I den første kristne kirke bad man om, at
Gud skulle forandre verden. Forandringen
var hans værk alene. Fra Første Klemensbrev: »Rejs de faldne op, vis dig for de bedende, helbred de syge … Du, som er den
eneste, der er i stand til at gøre dette …«
Nu beder man om, at Gud må hjælpe os til
at forandre verden. Hjælp dig selv-bølgen er
kommet ind i vores bønner. »Alt er muligt
for Gud« er blevet transformeret til »Alt er
muligt for den, som føler sig vel, og som har
troen på sig selv.« Det kan blive en byrde
for os!
Tilbage til Maren. Hendes forældre fik ikke
det svar, de bad om. Men en dag, lang tid
senere, sagde de: »Gud har ikke glemt os
helt. Og det går vældig godt med børnene!«

I 2016 er det LMF i Norge, der står for
andagterne her i bladet. Det sker ud fra
temaet »Lær os at bede«, som også er
årets tema for LMF i Norge.
Denne andagt er en stærkt forkortet
udgave af Anne Lise Matres bibeltime
på norsk LMF’s Sommermøde 2016.
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Bestyrelsens hjørne

Et fællesskab i bøn for verden
Elizabeth Padillo Olesen er
medlem af LMF’s bestyrelse.

Tusind tak for et fantastisk sommerstævne i
Aarhus! Jeg var så glad for at se jer alle og
opleve et godt og varmt fællesskab. Der var
nogle, vi savnede: dem, der var forhindret i
at komme, og også dem, som er gået bort.
Hver gang vi mødes, bærer vi glæde, savn
og håb ind i fællesskabet. Vores samling,
som har sin egen afslutning, er også vidne
om vores virkelighed, at vi lever på lånt tid.
Vi lægger vore liv i hænderne på Gud, vor
Skaber og Frelser. Bevidste om vore korte
dage fejrer vi alligevel livet i fællesskab
med Herren, som har kaldet os til mission.
Vi er Guds folk med det formål, at Guds herlighed må ses over hele jorden. Det er dette,
jeg værdsætter meget i LMF – den udholdende kapacitet til at bede.
Bøn bliver et sprog, et redskab til at komme tættere til Guds hjerte – med vores villighed til at give os selv og vore ressourcer
til Guds mission. Jeg nyder oplevelsen på
stævnet, hvor der bliver brugt tid til at bede
for verden og for hver eneste missionær.
LMF-bestyrelsen mødes hver morgen
tidligt for at bede og lægge dagen i Guds
hænder. Bøn om kommende aktiviteter fik
også vores opmærksomhed. Hjemme i de
lokale kredse fortsætter LMF’erne med at
bede, når de er alene, eller når de samles
som et lille fællesskab.
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LMF er overbevist om bønnens nødvendighed og virkning. I bøn finder vi sikkerhed
i Guds tidstedeværelse trods alle vanskeligheder, vi står i. Vi er sammen med Herren,
som vi kan snakke med, og som lytter til os.
Tilbage fra sommerstævnet bliver vi fortsat
bombarderet med nyheder om lidelser for
vore medmennesker, som blev flygtninge
i Europa, om lande, hvor krigen raser, og
hvor vi har set små børn blive begravet i
ruiner efter konstante bombardementer fra
magthavere.
LMF har en rolle at spille gennem bøn
som et redskab til forsoning. Langt væk fra
forhandlingsborde med magtfulde ledere og
uden mulighed for at blande os i stærke debatter og alliancer for at skabe fred i verden
har vi fået en opgave, hvor hver LMF’er beder, hvilket vi kan gøre i et hjørne, i sengen,
i kirken, i vore små forsamlinger og fællesskaber, til vore stævner, i vore daglige rytmer, når vi står op, og når vi sætter os ned.
Lad os fortsætte med at bede for verden: at
Guds herlighed må ses over hele jorden. Lad
os bede for vore missionærer og alle dem,
som bidrager til at bringe Guds frelsende
kærlighed til alle. Lad os bede for de forfulgte kristne. Lad os bede for flygtninge og
ofre for terror. Lad os bede for ledere, som
samles til forhandlinger for at skabe fred.
Bed for dem, som har valgt at bruge terror i
stedet for kærlighed.
Brug bønnen som det stærke redskab, Jesus
har lært os; et våben, som LMF er stærkt
kendetegnet ved.

En stor dag for Stellah og Rose
Knud Elmo Knudsen fortæller fra håndværkerskolen Karakana i Tanzania
I dag fejrede vi Stellah og Rose, som havde
aflagt deres »svendeprøve« som syersker på
vores håndværkerskole »Karakana« i Sumbawanga i Tanzania.
Hermed har vi rundet de første fire elever, som har gennemført uddannelsen som
syersker, da vi også sidste år kunne sende to
unge piger ud på arbejdsmarkedet med en
uddannelse, som vil gøre dem i stand til at
forsørge sig selv.
Uddannelsen som syerske tager rundt regnet to år, men afhænger af den enkeltes flair
for faget. De skal gerne opnå en færdighed i
både at kunne sy skjorter, bukser og kjoler,
da der endnu er et stort
marked for skræddersyet
tøj, og meget af det importerede ikke matcher
folks smag med hensyn
til farver og design.
De piger, som kommer
på skolen, er mindre bemidlede og ville under
normale omstændigheder ikke få nogen uddan-

nelse, da de ofte ikke har nogen forsørgere,
eller deres pårørende ikke har økonomiske
muligheder for at uddanne dem ud over den
lovpligtige grundskole.
Selv om loven i år blev ændret til, at der er
fri skolegang til Form 4 (svarer til 1.G.), så
er der så mange sideomkostninger forbundet
med det, at mange må give op undervejs.
Ikke nogen luksustilværelse
Pigerne bor på nogle simple værelser i
forbindelse med skolen og får hver måned
udleveret et beløb svarende til små 100 kr,
som skal dække deres mad, som de selv står

To glade piger efter bestået svendeprøve. Stellah
og Rose sammen med deres lærer Lidiya. Se også
billedet på bagsiden.
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for planlægning og tilberedelsen af. Andre
udgifter tages af madbudgettet, så der bliver
ikke tale om nogen luksustilværelse.
Alligevel får de det til at løbe rundt ved
at slå sig sammen og får samtidig øjnene op
for, hvilke fordele et tæt socialt forhold kan
bringe på den økonomiske front.
Skolen i en god rutine
De skoleuniformer og andet, der bliver produceret, bliver solgt og indgår i vedligeholdelse af udstyret samt indkøb af stoffer til
fortsat produktion. Skolen kører nu på fjerde
år og er kommet ind i en god rutine med
Lidiya som lærer.

Hun har fået et godt forhold til pigerne, og
de enkelte gange, jeg får tid til at kikke forbi,
kan vi få os en sund latter sammen, når jeg
joker lidt med dem.
Både Stellah og Rose klarede sig fint til
eksamen, og på billederne kan I se dem iført
deres selvkomponerede selskabskjoler.
I øvrigt kan jeg fortælle, at de skjorter, der
sælges i »Shop Karibu« i Christiansfeld, bliver produceret på Karakana – nogle af dem
sandsynligvis af Stellah og Rose.
Knud Elmo Knudsen, Tanzania

LMF byder velkommen!
Bestyrelsen har ansat Finn Kier-Hansen som ny forretningsfører og redaktør i LMF

Velkommen

Det er en meget stor glæde, at vi kan byde
vores nye forretningsfører hjertelig velkommen til et arbejdsfællesskab i LMF.
Der var flere, der søgte stillingen, og vi
har valgt Finn Kier-Hansen, som ud over at
være forretningsfører for LMF også fortsat
vil være præst i Missionsforbundet, som han
har været de sidste 21 år.

Siden 2015 har han for anden gang været
ansat som præst, og han gør tjeneste i Tylstrup Frikirke.
Finn er yderst kompetent, og han har en
fortid som leder af Youth For Christ igennem mange år. Desuden har Finn redigeret
bladet »Tværs«, så vi glæder os over, at vort
blad også vil være i gode hænder.
Finn er ansat fra 1. oktober 2016.
Dorthe Skov-Østergaard

Hvem er den nye forretningsfører så egentlig?
Tak

Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til vores afgående forretningsfører, Flemming Stidsen. Flemming stopper efter kun to år,
da han er blevet kaldet til præst i LM Kirken i Herning.
Vi er kede af at skulle sige farvel til Flemming, men forstår til
fulde hans valg. Bestyrelsen ønsker ham og hans hustru, Olga,
Guds rige velsignelse i deres nye opgaver som præstepar. Vi ser
frem til stadig at møde jer i andre sammenhænge.
Dorthe Skov-Østergaard

Tak

Det blev så ikke til mere end to et halvt år på posten som forretningsfører i LMF. Men hvor har jeg dog været glad for den tid. Nu
har Gud vist os en anden vej, og den vil vi så gå med frimodighed.
Jeg vil gerne rette en stor tak til jer allesammen. Til en helt fantastisk bestyrelse, en flok varme og engagerede missionærer – og
ikke mindst til alle jer LMF’ere. Allesammen er I med til gøre
LMF til noget helt særligt. Med jeres engagement, jeres giversind
og jeres forbøn. Hvor har I dog lært mig meget.
Gud i vold!
Flemming Stidsen
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Først en stor tak til LMFs bestyrelse for tillidsfuldt at have valgt at ansætte mig. Jeg
er stolt over at have fået betroet tjenesten,
og jeg håber og beder til, at jeg kan opfylde
forventningerne.
Jeg er gift med Sofia, en stærk, nordatlantisk kvinde, som vores nabo, Søren, siger.
Sofia er færing, født og opvokset i Norðra-

dalur på Strømø. Sammen har vi to sønner,
en plejesøn og tre, snart fire børnebørn.
Jeg er blandingsjyde, født i Sønderjylland
af en østjysk mor, men opvokset i Vendsyssel. Det lå ikke i kortene, at jeg skulle blive
præst og forretningsfører. Min far drømte
om at se mig på de samme syv have, hvor
han arbejdede hele livet.
Men da jeg som ung traf Sofia, mødte jeg
samtidig også troen på Jesus Kristus som levende og værdifuld. Det blev bestemmende
for min livvandring, hvor vejene nu krydses
med LMFs.
Et motto for mig er: »Lad kun det gælde,
som behager Herren«, Ef. 5,10
Finn Kier-Hansen
Praktisk information
Adressen på kontoret er ikke min privatadresse. Tylstrup Frikirke har givet mig lov til at anvende mit præstekontor til LMF-arbejdet.
Du er altid velkommen til at ringe. LMFs telefonnummer sædvanligvis blive besvaret hverdage mellem
klokken 9 og 16. I uopsætteligt ærinde kan der ringes
til mit privatnummer: 25 34 90 34.
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Hjælp til synshandicappede i Tanzania

Missionæradresser 2016 - 2017

Tidligere missionær Susanne Lubago besøgte i sommer Tanzania som led i projektet Elimu Kwa Moyo. Med i kufferten havde hun taktilt legetøj til undervisning af blinde børn
I januar 2016 startede vores projekt »Uddannelse for alle«, som har til formål at få
flere synshandicappede i skole og til at gennemføre en grunduddannelse.
Vi samarbejder med to udvalgte skoler for
synshandicappede, en i Dar Es Salaam og
en i Dodoma. Vi besøgte den 25. juli den
ene skole, Uhuru Mchanganyiko, i Dar es
Salaam.
Her udleverede vi det donerede legetøj
til børnene i indskolingen og goalbolde
til sportslærerne. Begge dele er indkøbt af
midler fra LMF. Vi gav derudover fagbøger,
som skulle bruges til forberedelse for de
syv lærere ved hver skole. De var udvalgt
til at komme på workshop og sidenhen sidemands-oplære deres kolleger.
I løbet af projektperioden er det meningen, at alle lærerne fra de to skoler kommer på minimum to kurser, der skal udvikle
undervisningsmetoder til inklusion af synshandicappede i undervisningen.
Workshop for lærere
Lørdag den 30. juli før klokken 9 sad 14
forventningsfulde lærere parat i Morogoro
for at lære mere om Cooperative Learning.
Efter en CL-øvelse, hvor deltagerne skulle sætte sig i alfabetisk rækkefølge, var rammerne sat for en aktiv dag, hvor det ikke var
læreren, men eleverne, der var i centrum.
Workshoppen havde også deltagelse af
Grayson Lazaro fra undervisningsministeriet, der bakker op om projektet. Vi havde en
ekstern underviser fra et lærerseminarium i
byen til at undervise, og selve dagen forløb
med en vekslen imellem »op-af-stolen-aktiviteter«, gruppearbejde og introduktion til
8

undervisningsforløb.
Bogen, som lærerne havde fået udleveret om Cooperative Learning, skal danne
basis for en udvikling af Best-Practice-udveksling på tværs af skolerne på Kiswahili.
Selvom dagen gik hurtigt, og lærerne kunne
ønske sig mere tid, forventer vi, at der vil
blive arbejdet videre med at forbedre undervisningen.
Legetøj og bolde
På workshoppen kunne vi også udlevere legetøj og bolde til skolen i Buigiri (Dodoma),
som vi ikke selv fik tid til at besøge denne
gang, men vi håber, at vi næste sommer ved
projektets afslutning også får mulighed for
at besøge dem.
Lærerne, hvoraf tre selv var synshandicappede, var aktive og gav positiv respons
på Cooperative Learning-strukturerne, som
de blev undervist i, og var spændte på at
komme tilbage og inddrage det nye i undervisningen.

Se den opdaterede adresseliste for LMF’s missionærer på hjemmesiden lmfdanmark.dk
BANGLADESH
Christian Vestergaard (Ass. DAN)
LAMB Hospital, Rajabashor, P.O.Parbatipur,
District Dinajpur – 5250, Bangladesh
christian.lamb@gmail.com
BRASILIEN
Kirsten Solveig Larsen og Raimundo
Pinheiro
Associacao Vitoria, Caixa Postal 171, Centro,
CEP 60 030 970 Fortaleza, CE, Brazil
kirsten_solveig_larsen@hotmail.com
CAMBODJA
Annelise og Axel Rye Clausen (LM)
P.O. Box 1451, Phnom Penh, Cambodja
axelryeclausen@gmail.dk
Dina og Henrik Borch Jacobsen (LM)
P.O. Box 1451, Phnom Penh, Cambodja
henrikborch@gmail.com

Susanne Tjagvad Madsen og Kim Seng
Mony (House of Care Organisation)
P.O. Box 742, Phnom Penh, Cambodja
hoc.organisation @gmail.com
ETIOPIEN
Berit Østby og Mehret-Ab Beraki
(Promissio)
Danish Evangelical Mission, P.O.Box 458
Addis Abeba, Ethiopia
berit.ostby@gmail.com
Hanna Rasmussen (LM)
EECMY Jinka, P.O.Box 123, Jinka,
South Omo, Ethiopia
habiras@gmail.com
Ruth Osmundsen (NLM)
P.O.Box 5540, Addis Abeba, Ethiopia
rutheva@gmail.com
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Tine og Anders Møberg (Promissio)
P.O.Box 458, Addis Abeba, Ethiopia
anders@promissio.dk
GRØNLAND
Solveig og Søren Eriksen (SM og ass. LM)
Box 655, 3900 Nuuk, Grønland
sorenogsolveig@gmail.com
Ulla og John Østergaard Nielsen (AKM)
Box 67, 3900 Nuuk, Grønland
ino.nuuk@greennet.gl
HONDURAS
Cathrine Sørensen (Emmanuel)
Breve til: Udgårdsvej 1, 8600 Silkeborg
cathrinesorensen@yahoo.dk
Katja Nordstrøm og Max de Hernandez
(Viva Danmark)
Apdo Postal 3881, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A.
maxkatja@gmail.com
INDIEN
Kæthe Andersen ( pensioneret, DAN)
Gunupur 765022 44126
Dist. Rayagada, Orissa, India
INDONESIEN
Stella Christtreu (UMO)
Breve sendes til:
Sdr. Stationsvej 18, Thyregod, 7323 Give
stellachristtreu@gmail.com
ISRAEL
Elisabeth og David Serner (DIM)
Bar Kockba Street 91/5
Jerusalem 97892, Israel
elisabethserner@gmail.com
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JAPAN
Christian Hermansen (Areopagos ass.)
23-6, Takaharacho, Tanaka, Sakyoku,
Kyoto, 606-8242, Japan
christian.hermansen@kwansei.ac.jp

PERU
Mirjam og Rolf Burgdorf Leinum (LM)
Apartado 1387, Arequipa, Peru
mirjamleinum@gmail.com
rolfleinum@gmail.com

KENYA
Susanne og Leif Madsen
P.O.Box 9734, Nakuru, Kenya
leifmadsen@africaonline.co.ke

POLEN
Lea Kjeldsen (Aktiv Mission)
Al Daszynskiego 15 A / 10
31-537 Krakow, Polen
leakjeldsen@gmail.com

MADAGASKAR
Stine H. Pedersen (ass DAN)
Mission Norvegienne, B.P. 880, Isoraka,
101 Antananarivo, Madagaskar
stine@stinehp.dk
MALAYSIA
Meifrid og Bryan Mahendran
Subramaniam
Purkugerdi 14, FO 100 Torshavn, Færøerne
meiweiha@olivant.fo
NIGERIA
Anne Karin og Peter Michael Lauritzen
(MA)
General Post Office, Ahmado Bello Road
P.O.Box 1592, Jos, Plateau State, Nigeria
akpminafrika@gmail.com
Ruth Ulea (MA) (brev på engelsk)
L.C.C.N. Work Among Deaf, P.O.Box 24,
Jimeta, Yola, Adamawa State, Nigeria
ruthulea2013@yahoo.com
PAPUA NY GUINEA
Lone og Winterford Barua (UMO)
c/o YWAM, P.O.Box 1913, Lae,
Morobay Province, Papua New Guinea
lonebarua@gmail.com

RUMÆNIEN
Dorthe og Cornel Pascu (DDM)
Str. Oituz Bloc 22, Ap. 6
601046 Onesti, Jud. Bacau, Romania
cornelpascu@gmail.com
RUSLAND
Connie Meyer (HumanCare Russia)
Rekvirer adresse-etikette fra kontoret
connie.moscow@gmail.com
TANZANIA
Anne Marie Wemmelund (pens. DAN)
P. O.Box 98, Bukoba, Tanzania
awemmelund@yahoo.com
Anne og Brighton Juel Katabaro
P.O.Box 239, Karagwe, Kagera, Tanzania
anne.juel.katabaro@gmail.com
Else Højvang (DAN)
Kyerwa District, P.O.Box 7,
Karagwe, Tanzania
elsehojvang@gmail.com
Inge-Marie og Simon Roager (LM)
P.O.Box 530, Musoma, Tanzania
imroager@gmail.com
simonroager@gmail.com

Jette og Lyle Hall (UMO)
Masumbu Camp, P.O.Box 934,
Iringa, Tanzania
jettelylehall@yahoo.com
Jonas Høyer Rohde (Citykirken Århus)
New Life Outreach, P.O.Box 6073
Arusha, Tanzania
jonasrohde777@gmail.com
Kirsten og Peter Buch (Danmission)
Nyakato Theological College,
P.O.Box 482, Mwanza, Tanzania
buch.peter@gmail.com
Knud Elmo Knudsen (BDM)
Moravian Boat Mission Kipili
P.O.Box 378, Sumbawanga, Tanzania
knudsen@sfw.dk
Lene og Ole Malmgaard (LM)
Danish Lutheran Mission, P.O.Box 12772,
Dar es Salaam, Tanzania
olemalmgaard@gmail.com
Ruth og Philip Bach-Svendsen (LM)
Krebseparken 126, 6710 Esbjerg V
ruth.bach.svendsen@gmail.com
philip.bach.svendsen@gmail.com
Stine og Rasmus Roager (LM)
Danish Lutheran Mission, P.O.Box 1088,
Iringa, Tanzania
roager_stine@hotmail.com
taekkemanden@gmail.com
Tabitha og Torkild Jensen
P.O.Box 2398, Arusha, Tanzania
tabithajensen50@gmail.com
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Thomas Kildeholm Jensen (BDM)
Moravian Boat Mission Kipili
P.O.Box 378, Sumbawanga,Tanzania
thomaskildeholm@gmail.com

ZAMBIA
Maja og Samuel Klitlyng Pedersen
P.O.Box 70771, Ndola, Zambia
samuelkpedersen@yahoo.co.uk

Stella Ndyekobora (brev på engelsk)
Box 342, Kayanga,
Karagwe via Bukoba, Tanzania
sndyekobora@yahoo.com

Malene og Andreas Vejnø Andersen
(AKM)
Kaniki Bible University College,
P.O.Box 250092, Ndola, Zambia
malene@vejnoe.dk / andreas@vejnoe.dk

SYDAFRIKA
Rebekka og Thomas Kjær (AKM)
8 Sunbird Lane, 3610 Gillitts, KZN,
Sydafrikanske Republik
thomas@kjaer.it
THAILAND
Sathiyaa og Prayoon Maprang
155 M. 1 Nakhontai Church
T. Nakhontai, Thailand
maprangfamily@yahoo.com

Ruth og Tom Dufke (AKM)
Jabulini Childrens Village,
P.O.Box 71681, Ndola, Zambia
tom@jabulani.dk
MISSIONÆRER BOSAT I DANMARK
Berit Larsen (LM Tanzania)
Polshøjvej 64, 9260 Gistrup
publishing.somabiblia@gmail.com

Den sendende organisation står i parentes med følgende forkortelser:
AKM: Apostolsk Kirkes Mission
BDM: Brødrekirkens Danske Mission
DAN: Danmission
DDM: Det Danske Missionsforbund
DIM: Den Danske Israelsmission

LM: Luthersk Mission
MA: Mission Afrika
SM: Sømandsmissionen
UMO: Ungdom Med Opgave
NLM: Norsk Luthersk Misjonssamband

Send en hilsen til vores missionærer!
Det bringer glæde og giver mod til at fortsætte arbejdet langt hjemmefra.

12

Godt at vide at nogen beder for os
Kære LMF-Venner!
Hermed skal der lyde en hjertelig tak til jer
i bestyrelsen og til alle jer, der trofast støtter LMF.
Det er blevet sagt mange gange før, og nu
siger vi det igen: Støtten fra LMF er med til
at bære os i vores liv og færden her i Nigeria.
Det er godt at vide, at nogen beder for os
jævnligt, og vi sætter megen pris på puljen,
som vi kan søge støtte fra til nogle ting, der
ellers ikke ville have været penge til.
Mulighed for at læse lektier
Sidste år i oktober søgte vi begge om støtte
fra LMF. Jeg, Anne Karin, søgte om støtte
til indkøb af bøger og plastikkasser, sådan at
eleverne på Cornerstone Academy i Gyero
har mulighed for at læse lektier.
For pengene kunne jeg købe plastikkasser
til at opbevare bøgerne i, tekstbøger til engelsk, matematik og de væsentligste andre
fag.

Da jeg gerne vil have bøgerne til at vare,
fik jeg en skrædder til at sy bogbind til alle
bøgerne. Hele den proces tog ret lang tid, så
det var først i april, at alle kasser var klar til
at blive fordelt mellem de forskellige huse,
hvor børnehjemsbørnene bor.
Jeg mødtes med alle plejeforældrene i forbindelse med, at de fik kasserne, i håb om, at
de vil tage ansvar for bøgerne og også bakke
op om, at børnene får tid og støtte til at lave
deres lektier.
Mit håb er, at bøgerne må blive til hjælp
for børnene, og at plejeforældrene må tage
ansvar for dem. Tak igen for støtten, der har
gjort det muligt.
Indkøb af materialer
For mit, Peter Michaels, vedkommende har
jeg anvendt de sidst tildelte midler på materiale-indkøb til den lille skole, som City Ministries har på Gidan Bege-hovedkvarteret
her i Jos.
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Det er en skole for drenge, der bliver taget ind til at bo på centret, fordi de er i nød
af den ene eller den anden grund. Drengene
bor på dette center cirka et halvt år, for på
den måde at blive forberedt på at komme
videre ud til det store børnehjem i Gyero.
I løbet af det halve år bliver drengene undervist af Abigail og Musa, og det er disse to
lærere, der har brug for skole-materialer, og
disse materialer er medvirkende til at kunne
give drengene god undervisning.

Lorens og Peder får en god snak

Landsdelstævne
Den 1. oktober havde vi sammen med SMF
en rigtig dejlig dag i Bjerringbro Kirkecenter. Vi var i alt 42.
Efter kaffe og boller hørte vi det første foredrag, hvor Agnes og Carsten Rahbek fortalte
over emnet ”Gå helt ud, hvor vejene ender”.
Efter en kort pause fortalte Eva og Jonas
Fibiger Diemer om deres tre år, hvor de var
med i et projekt til forbedring af sundhedstilstanden for befolkningen ved Tanganyikasøen i Tanzania og Congo. Deres meget
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Det er ikke nogen let opgave at undervise
drenge, som kommer fra problematiske forhold, for på trods af, at en del af drengene
er ganske lærevillige, er der også dem, der
har meget svært ved at indordne sig under
almindelig klasseorden.
Men Gud ske tak for hans hjælp i det daglige arbejde. Gud er vor styrke.
Mange kærlige hilsner
Anne Karin og Peter Michael Lauritzen

fine videoklip gav os indblik i befolkningens
levemåde og projektets undervisning.
Efter frokost fulgte endnu et spændende
foredrag »Er islam en trussel eller en forbundsfælle?« ved Lorens Hedelund. Lorens
sluttede af med at sige: ”Vi antager ikke hinandens tro, når vi går i dialog, men vi beriges af den.” Så, husk at lytte til hinanden, at
sammenligne de bedste ting, og at lave plads
til misundelse af det gode.
Efter kaffepausen blev det Birthe og Kaj
Bruuns tur til at fortælle om undervisning
og andet på den årlige tur til Afrika. Mange
dejlige historier blev fortalt – en af dem skal
I have her: Birthe og Kaj skulle være med
til en gudstjeneste langt ude på landet uden
for Kigoma. Der var ingen kirke, men dåben
af 25 børn og fire voksne foregik uden for
evangelistens hus. Det begyndte at tordne og
regne voldsomt. Presenninger blev spændt
ud, men snart løb vandet ind i sprækkerne –
men ned i dåbsfadet! De fik hjælp til at købe
en grund, så de selv kan bygge en kirke.
Efter en dejlig afslutning ved Birthe Dueholm om Paulus – bundet af ånden kunne vi
alle tage berigede hjem.

Tilbage til Tanzania til nye opgaver
Lene og Ole Malmgaard fortæller om deres nye opgaver som missionærer i Tanzania
Vi er en familie på
fem fra Aarhus, som
inkluderer Ole og
Lene samt vores tre
børn: Cecilie, Asbjørn og Kristine.
Fra 2006 til 2010
arbejdede vi for
Luthersk Mission i
Tanzania. Det var
en rigtig god tid for
hele familien.
I slutningen af
juli ankom vi igen
til Dar es Salaam,
hvor vi skal bo og
arbejde de næste tre
år.
Det var en stor beslutning at rejse ud igen uden at kunne tage alle børnene
Denne gang er det med, fortæller Lene og Ole Malmgaard – her med datteren Kristine.
dog kun vores yngste datter, Kristine, som er med os, da de to
Vi skal vænne os til at sove i en del larm
ældste børn bliver i Danmark for henholds- og vænne os til varmen, som bliver streng
vis at gå på Det Kristne Gymnasium i Ring- senere på året, men har til gengæld fornøkøbing og at læse psykologi i København.
jelsen af, at havet er tæt på, og vi har et suDet var en stor beslutning at rejse ud igen permarked lige på den anden side af vejen.
uden at kunne tage alle børnene med, men vi
er glade for, at de trives, hvor de er.
Ledelse, bøger og undervisning
Ole skal det første år være teamleder for
Til storbyen Dar es Salaam
LM’s missionærer i Tanzania, det vil sige, at
Vi er flyttet ind i en bolig på Luthersk Missi- han skal stå med personaleansvar samt have
ons grund her i Dar es Salaam. Her bor også kontakt til samarbejdskirker, myndigheder
et norsk ægtepar, en tanzanisk familie og en og sekretariatet i Hillerød.
dansk pendler-missionær. Desuden er der et
Efter et år skifter han fokus i arbejdet, da
gæstehus på grunden samt en del kontorer, han herefter skal være leder at LM’s litteboglager med videre.
raturarbejde i Tanzania, kaldet Soma Biblia
Dar es Salaam er en larmende og støvet (det betyder Læs Bibelen).
storby i Tanzania, men den ligger smukt plaSoma Biblia udgiver, distribuerer og sælceret lige ved Det Indiske Ocean og har sin ger bibler, sangbøger og kristen litteratur
helt egen charme.
over hele Tanzania ud fra de fem bogcentre
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i Dar es Salaam, Arusha, Iringa, Mbeya og
Mwanza.
Lene skal arbejde med undervisning og
administration på den kristne internationale
skole Haven of Peace Academy (HOPAC)
i Dar es Salaam, hvor hun også arbejdede
fra 2007-10.
Det er en skole, som oprindeligt blev oprettet med henblik på at tilbyde missionærbørn en uddannelse af vestlig standard, men
som nu er en efterspurgt skole blandt både
lokale og internationale familier. Skolen
tilbyder undervisning fra børnehaveklasse
til 12. klasse og har nu cirka 350 elever fra
mere end 30 lande.
Lene skal undervise de to ældste klasser i
kemi samt hjælpe til i administrationen. Vores datter Kristine bliver elev på HOPAC i

8. klasse, hun har jo prøvet at gå på skolen
i de yngste klasser, så det bliver spændende
at vende tilbage.
Bed om, at vi må falde godt til her i Tanzania igen, særlig vores datter Kristine, som
skal begynde i en ny klasse. Bed også om,
at vores to børn i Danmark må trives. Endvidere mangler Lene af få sin arbejds- og
opholdstilladelse godkendt af myndighederne, så bed om, at den må komme igennem
meget snart.
Lene og Ole Malmgaard, Tanzania
Husk familien i jeres forbøn – også børnene
Cecilie og Asbjørn, der bliver boende i Danmark. Giv familien plads på bedelisten den
6. og den 21. i hver måned.

Vig
t

Foto: Riijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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Fra børnehjemmet Sukh Dhaam i Suriname

!

Nordisk stævne i Norge 2017
Hvert sjette år afholder de nordiske LMF-foreninger
et stort fælles sommerstævne. I 2017 er det norsk
LMF, der inviterer til Nordisk Stævne i Gjennestad, Stokke, i nærheden af Norges
ældste by Tønsberg i dagene 20.-24. juli.
Det betyder, at LMF i Danmark ikke afholder noget Sommerstævne 2017. I stedet
vil der blive arrangeret et weekend-stævne, hvor der også vil være generalforsamling.
Det bliver på Nyborg Strand fra den 29. september til den 1. oktober.
Notér begge datoer i kalenderen – og tag med til Norge! Nærmere information, også
om en eventuel fælles rejse til Norge, vil komme senere.
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På nordkysten af Sydamerika ligger det lille
land Suriname. En række LMF-missionærer
har for år tilbage arbejdet på børnehjemmet
Sukh Dhaam, udsendt af Luthersk Mission.
En af disse tidligere missionærer, Karoline Fredensborg, fortæller her om, hvordan
det går på børnehjemmet nu.
Børnehjemmet Sukh Dhaam i Alkmaar i Suriname begyndte i 1916 med danskeren Peter Martin Legene og hans hollandske kone.
Siden da har der været dansk ledelse og
medarbejdere indtil 1996, hvor Adolf og
Sabtri Salamat overtog ledelsen. De var
begge børn på børnehjemmet og senere gode
medarbejdere. Nu er de begge over 60 år.
Der er en god kristen ånd med andagter

morgen og aften og bibeltimer og gudstjenester med børnene.
Der er cirka 65 børn, piger og drenge
mellem tre og 15 år. Før var der mange forældreløse eller børn, hvor en af forældrene
manglede, eller børn fra fattige hjem. Nu er
der også børn, der bliver bragt af politiet.
Fra børnehjemmet takker de for støtte og
forbøn gennem årene og beder om, at vi holder ud med dem. Der er megen kriminalitet
i Suriname i dag.
Tidligere, nu afdøde, missionær Magda
Martinsen har skrevet en bog med notater
fra breve, hun har skrevet hjem til familien
i Danmark. Den hedder »Ikke alle dage er
lige«. Mange LMF’ere har nok læst den.
Karoline Fredensborg
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Nyt fra kontoret
Tak for en god gave til LMF

Girokonto: +01< 8000484
Bank: reg.nr. 9860 - konto 892 000 1336

Bed for LMF’s bestyrelse!

Der skrives missionærhilsner på
LMF’s Sommerstævne 2016.

Tak for sommerhilsen
Gunna Hansen fra Dragør har bedt mig om
at bringe en stor og hjertelig tak for den hilsen, hun fik fra LMF’s Sommerstævne.
På Sommerstævnet er der jo tradition
for, at der sendes en hilsen ikke blot til alle
LMF’s missionærer, men også til en række
tidligere missionærer og andre, som ikke har
mulighed for at være med på stævnet.
Og det er den hilsen, Gunna Hansen gerne
vil sige tak for.
»Jeg har jo selv siddet der mange gange
og skrevet under på de mange hilsner,« fortæller hun. »Men jeg mindes ikke, at der nogensinde er kommet noget svar eller nogen
tak tilbage.«
»Jeg vil gerne, at I skal vide, at det har
været en stor glæde og opmuntring at modtage den hilsen med de mange håndskrevne
navne.«
Fra kontoret kan jeg så sige, at der netop

i år er kommet adskillige mails fra missionærer rundt omkring i verden, der udtrykker
deres glæde over årets sommerhilsen.
»Hvor dejligt, at I har haft sådan et godt
stævne, det betyder bare så meget. Tusind
tak for brevet med håndskrevne navne på,
det varmer meget,« lyder det blandt andet
fra Tabitha og Torkild Jensen fra Tanzania.
Takken er hermed bragt videre!
Flemming Stidsen

Hjertelig tak for de mange gaver, der er
indgået til LMF i august-september måned – i alt kr. 44.306
Personlige gaver: kr. 20.906
Gavebreve: kr. 11.000
Kredsgaver og kollekter: kr. 5.700
Øremærkede gaver:
Projekt 5, Victory Association: kr. 4.250
Projekt 7, Immanuelshj. Phibun kr. 1.000
Katja de Hernandez: kr. 750
Lone Barua: kr. 700

Kontingent 2017
Enkelt medlemmer kr. 200
Ægtepar kr. 300
Studerende kr. 100

Betalingsservice / Nets
Lad Betalingsservice / Nets klare indbetalingerne af
dit kontingent og dine gaver til Lærernes Missionsforening.
 Der er ingen gebyrer på indbetalinger
 En betalingsserviceaftale kan altid ændres
Navn

Vi byder velkommen til
Elise Haunstrup Mortensen, Horsens
Rachel Lubago, Sønderborg
Sofia og Finn Kier-Hansen, Tylstrup
Joakim Sode Hjorth, Aarhus
Amalie Schultz Ehmsen, Libanon

Sikkerhedsgodkendelse til Christian Vestergaard i hus
Fra Bangladesh melder Christian Vestergaard, at han nu har fået sin sikkerhedsgodkendelse – efter en lang og kompliceret proces.
»Dermed er der banet vej for, at jeg kan få en arbejdstilladelse og derefter et visum til
at fortsætte arbejdet her på LAMB,« skriver Christian Vestergaard og takker for forbøn.
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Næste bestyrelsesmøde er
lørdag den 29. oktober 2016

Lad Betalingsservice klare dine indbetalinger
til LMF. Det er en stor fordel både for dig og
for LMF.
Med en Betalingsserviceaftale slipper du
for at huske på, hvornår du skal betale dit
kontingent. Det klares alt sammen automatisk via din bank.
På blanketten her ved siden af kan du se,
hvilke oplysninger vi har brug for for at oprette en aftale for dig.
Du kan tage en kopi af blanketten her i bladet, eller du kan hente den på LMF’s hjemmeside: lmfdanmark.dk under fanebladet
Økonomi.
Eller send et brev til kontoret med oplysningerne. Så sørger vi for resten.

Cpr.nr.
Adresse
Postnr.

By

Telefon

E-mail

Kontingent på kr.

trækkes i

Gavebrev på kr.

trækkes

måned
månedligt (sæt kryds) /

kvartalsvis ___ / årligt ___ (sæt kryds) i _______ måned
Årlig gave på kr.

trækkes

månedligt (sæt kryds) /

kvartalsvis ___ / årligt ___ (sæt kryds) i _______ måned
Reg.nr.

Kontonr.

Dato

Underskrift

Skolegade 7A, 6880 Tarm, tlf. 41 82 50 22
mail: kontor@lmfdanmark.dk
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AFSENDER:
LMF
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

På håndværkerskolen Karakana i Tanzania får disse unge piger en uddannelse som syersker. To af dem har netop bestået deres svendeprøve. Læs artiklen på side 5.

